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FORVIN NYHEDSBREV 2019-05

Opsummering af interne aktiviteter år til dato

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt 27. februar i mødecenter SOHO i Kødbyen.

Udover 6 bestyrelsesmedlemmer og revisor, var der mødt 6 andre medlemmer

op.

Efter den formelle generalforsamling var der arrangeret en smagning af vine fra

de fremmødtes forretninger. Rigtig vellykket arrangement.

Der vedlægges referat af generalforsamlingen samt den godkendte årsrapport.

Jan Christensen og Kjeld Christiansen blev genvalgt og Rikke Holm og Henrik

Verup blev nyvalgt til bestyrelsen. Gert Carl og Carsten Kramer blev genvalgt

som revisor hhv. suppleant.

Bestyrelsesmøder
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Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder, den 12 juni og den 19. august. Her er bl.a.

aftalt konstituering og fordelt ansvarsområder. Vi har også drøftet projekter og

forhandler om fordelsaftaler.(især bilfragt fra EU til Danmark)

Bestyrelsesændring
Birger Born Rasmussen er i august udtrådt af bestyrelsen, og suppleant

Carsten Kramer er indtrådt i stedet.

Vi takker Birger for hans indsats i bestyrelsen.

Se bestyrelsen og de formelle roller på hjemmesiden.https://www.find-din-

vin.dk/medlem/bestyrelse/

Garagevin 2019
Garagevin er også i 2019 arrangeret af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jan, Svend

og Kjeld.

Vi mener, at det var en succes, med 28 udstillere og 280 betalende gæster.

Bestyrelsen har aftalt, at der undersøges muligheder for yderligere et

arrangement tættere på Københavns centrum i 2020.

Fordelsaftaler

Transport til Danmark
Bestyrelsen forhandler p.t. med 3 transportfirmaer om en ny aftale om bilfragt af

paller til Danmark, primært fra EU. Vi forventer at have en attraktiv aftale på

plads i 4. kvartal. Aftalen vil helt eller delvis erstatte den eksisterende aftale

med JF Hillebrand.

Distribution i Danmark
DHL har lavet en prisforhøjelse på ca. 5%. De aktuelle priser kan (for tilsluttede

forretninger) downloades inde fra DGFCourier app'en ( www.dgfcourier.dk

faneblad Price Sheet). Tilsyneladende er der relativt få af vores medlemmer

tilsluttet, vi hører gerne om begrundelser og alternativer.

Aftalen med Vingaloppen (VG) følger blot VG's normale satser og vi anser den

derfor ikke som en egentlig fordelsaftale. Det er således op til hvert enkelt

medlem at bruge VG.

Business software



3

Vi drøfter p.t. en fordelsftale med VISMA om deres produkter. Dinero er deres

basale regnskabsprogram. E-conomic er deres modulopbyggede

regnskabssystem, som bl.a. kan udbygges med logistik og webshop. Der er p.t.

omkring et dusin medlemmer på e-conomic.

Forsikring
Der er et ønske om at finde et forsikringsfirma, som kan tilbyde en attraktiv

præmie for forsikring af varelager mod brand, tyveri og vandskade.

Import-guide 2-1
Vi har lavet en opdatering af import-guiden til version 2-1.

Bagest i guiden er en versionsoversigt, som viser ændringerne.

Af væsentlige ændringer i version2-1 er:

 IVS'er afskaffes og skal omdannes til ApS senst april 2021.

 Overvej registrering som i SKAT som eksportør, hvis du ønsker vinafgift

tilbagebetalt ved eksport

 Loftet for import uden at betale emballageafgift er hævet til 10.000 DKK

 Håndtering af krav om forbud m,od salg af alkohol til personer under

16/18 år

 Lidt om e-handelsloven

Guiden ligger altid på hjemmesiden, lige når du er logget på forvin.dk

Input til forbedringer samt konkrete spørgsmål sendes til kontakt@forvin.dk
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